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RESUMO 
 
TONELOTTO, M. Bioprospecção de enzimas de interesse biotecnológico 
em Lonomia obliqua. 2016. 151 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

O número de acidentes hemorrágicos causados pela lagarta Lonomia obliqua 
aumentaram nos útlimos anos. Apesar de sua importância médica, pouco se 
conhece sobre a fisiologia desse inseto. As carboidrases são essenciais para o 
desenvolvimento de organismos herbívoros. Esta lagarta se alimenta de folhas 
de árvores frutíferas. Nosso grupo de pesquisa verificou durante experimentos 
em cultura celular sobre a presença de proteínas anti-virais e anti-apoptóticas 
na hemolinfa dessa lagarta que alguma enzima presente na hemolinfa 
hidrolisava a sacarose do meio de cultivo celular em glicose e com isso 
aumentava a viabilidade dessa cultura em relação ao controle. Dessa forma, 
esse trabalho propôs investigar as principais carboidrases presentes na 
hemolinfa e no intestino de Lonomia obliqua. Além de avaliar o efeito das 
diferentes dietas sobre as atividades das carboidrases presentes no sistema 
circulatório e no sistema digestório dessa lagarta. As atividades de: amilase, α-
fucosidase, α-glucosidase, β-glucosidase, α-galactosidase, β-fructosidase, 
pectinase e celulase foram avaliadas na hemolinfa, nas frações do epitélio do 
intestino médio (ME) e no conteúdo luminal e na membrana peritrófica (MP). As 
pectinases e celulases foram identificadas somente no intestino, porém a 
amilase, a α-glucosidase, a β-glucosidase, a α-fucosidase e a β-fructosidase 
foram detectadas também na hemolinfa dessa lagarta. As despolimerases 
apresentaram as maiores atividades absolutas no espaço endoperitrófico e as 
enzimas envolvidas na digestão intermediária e final dos carboidratos 
concentravam-se mais no espaço ectoperitrófico de Lonomia obliqua. Os géis 
nativos e os pHs ótimos das carboidrases são distintos na hemolinfa e no 
intestino de Lonomia obliqua. Somente os pHs ótimos das carboidrases das 
frações intestinais divergiram quando houve alterações nas dietas. Nos dois 
sistemas não foram detectadas atividades de α-galactosidase. Dessa forma, as 
β-fructosidases foram as principais responsáveis pela hidrólise da rafinose e da 
sacarose. A presença da α-glucosidase indica que a hidrólise da sacarose nos 
cultivos celulares deve ser um resultado conjunto da β-fructosidase e da α-
glucosidase presentes na hemolinfa. Dentre todas as carboidrases avaliadas, a 
β-fructosidase e a α-fucosidase foram selecionadas para estudo mais 
detalhados, pois essas enzimas foram pouco caracterizadas em Lepidoptera. 
Comportamentos cinéticos dessas enzimas foram divergentes nos dois 
sistemas dessa lagarta tanto pela eficiência catalítica como na presença dos 
inibidores. O transcriptoma do corpo inteiro de Lonomia obliqua confirmou a 
presença de um transcrito de α-fucosidase e dois transcritos de β-fructosidase. 
As análises proteômicas das frações cromatográficas enriquecidas dessas 
enzimas confirmaram as sequências proteicas dessas enzimas. Experimentos 
com RT-PCR revelaram que um transcrito de β-fructosidase é expresso 
exclusivamente nos túbulos de Malpighi e o outro transcrito no intestino médio 
e nos túbulos de Malpighi.  Portanto, esse estudo amplia o conhecimento das 
carboidrases presentes nos dois sistemas de Lonomia obliqua e demonstra 
como as diferentes dietas influenciam nas atividades das carboidrases, 
especialmente nas intestinais e consequentemente na forma de absorção dos 



nutrientes. Entretanto, estudos adicionais são necessários para verificar se isso 
também afeta a qualidade do veneno e consequentemente do soro anti-
lonômico. Além disso, os inibidores das carboidrases de Lonomia obliqua 
poderão permitir futuramente o desenvolvimento de métodos eficazes para o 
controle desse inseto.  
 
 
Palavras-chave: Lonomia obliqua. Hemolinfa. Intestino médio. Carboidrase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

TONELOTTO, M. Bioprospecting the enzymes of biotechnological interest 
in Lonomia obliqua. 2016. 151 p. Ph.D. Thesis (Biotecnology) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

The number of hemorrhagic accidents caused by the Lonomia obliqua 
caterpillar has increased in recent years. Despite its medical importance, little is 
known about the physiology of such insect. The carbohydrases are essential for 
the growth of herbivorous. This caterpillar feeds mainly on leaves of fruit trees. 
Our research group found during cell culture experiments on the presence of 
anti-viral and anti-apoptotic proteins in the hemolymph of this caterpillar that 
some enzyme present in the hemolymph hydrolyzed sucrose from the cell 
culture medium in glucose and thereby increased the viability of that culture 
compared to the control. Thus, this work proposed to investigate the main 
carbohydrases present in the hemolymph and intestine of Lonomia obliqua. In 
addition to evaluating the effect of different diets on the activities of 
carbohydrases present in the circulatory system and in the digestive system of 
this caterpillar. The activities of: amylase, α-fucosidase, α-glucosidase, β-
glucosidase, α-galactosidase, β-fructosidase, pectinase and cellulase were 
evaluated in hemolymph, fractions of the midgut epithelium and luminal content 
and peritrophic membrane (MP). The pectinases and cellulases were identified 
only in the midgut, but amylase, α-glucosidase, β-glucosidase, α-fucosidase 
and β-fructosidase were also detected in the hemolymph of this caterpillar. The 
depolymerases have shown the biggest absolute activities were in the 
endoperitrophic space and the enzymes involved in the carbohydrates 
intermediate and final digestion were more concentrated in tissue samples of 
Lonomia obliqua. The native gels and the optimal pH of carboidrases are 
distinct in the hemolymph and midgut of Lonomia obliqua. Only the optimum 
pHs of the carbohydrases from the midgut samples have diverged with diet 
changes. In both systems no α-galactosidase activities were detected. Thus, β-
fructosidases were the main enzyme responsible for the hydrolysis of raffinose 
and sucrose. The presence of α-glucosidase has indicated that hydrolysis of 
sucrose in the cell cultures should be the result of combined activities of β-
fructosidase and α-glucosidase from hemolymph. Among all the carbohydrases 
evaluated, the β-fructosidase and α-fucosidase were selected for further 
detailed study, as these enzymes were poorly characterized in Lepidoptera. 
Kinetic behaviors of these enzymes were divergent in both systems of this 
caterpillar regarding the catalytic efficiency and the effect of the inhibitors. The 
transcriptome of the entire body of Lonomia obliqua has confirmed the presence 
of a α-fucosidase transcript and two β-fructosidase transcripts. Proteomic 
analyzes of the enriched chromatographic fractions of these enzymes have 
confirmed the proteic sequences of these enzymes. Experiments with RT-PCR 
have revealed that a β-fructosidase transcript is exclusively expressed in the 
Malpighian tubules and another transcript is expressed in the midgut and 
Malpighian tubules. Therefore, this study broadens the knowledge of the 
carbohydrases present in both systems of Lonomia obliqua and demonstrates 
how the different diets influence in the activities of carbohydrases, especially in 
the digestive ones and consequently in the nutrients absorption. However, 
further studies are needed in order to verify if this also affects the quality of the 
venom and, consequently, the anti-lonomic serum. In addition, inhibitors of the 



carboidrases of Lonomia obliqua may allow the development of effective 
methods for the control of this insect in the future. 

Keywords: Lonomia obliqua. Hemolymph. Midgut. Carbohydrase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

1.1  Lepidoptera 

As borboletas e as mariposas compõem a ordem Lepidoptera composta 

por mais de 160.000 espécies descritas, embora muitas espécies 

desconhecidas possam elevar esse número em meio milhão (KAWAHARA; 

BREINHOLT, 2014). As espécies de Lepidoptera são essenciais para o 

ecossistema, pois se destacam por serem eficientes herbívoros e polinizadores 

(REGIER et al., 2013). 

Entretanto, devido à herbivoria durante sua fase larval, estes animais 

são importantes pragas agrícolas podendo causar danos e prejuízos ao 

sistema agrícola e também problemas de saúde pública (BERGER et al., 2010; 

REGIER et al., 2009). Por outro lado, essas lagartas proporcionam importantes 

modelos para estudos científicos tais como: genética, fisiologia, morfologia e 

muitos aspectos ecológicos principalmente relacionados a biologia evolutiva e 

coevolução na interação da lagarta com a planta. Essa interação foi importante 

para a mega-radiação das angiospermas (KAWAHARA; BREINHOLT, 2014). 

As relações filogenéticas são fundamentais para compreender a 

diversidade, adaptações e os papéis ecológicos em Lepidoptera (REGIER et 

al., 2009). A ordem Lepidoptera abrange de 45 a 47 superfamílias, 115 a 124 

famílias e 303 a 332 subfamílias no sistema de classificação de Kristensen 

(REGIER et al., 2013). Dentro da superfamília Bombycoidea, a Saturniidae é a 

maior família com mais espécies. As famílias Sphingidae e a Bombycidae são 

grupos irmãos da Saturniidae (Figura 1).  



 

Figura 1 - Árvore filogenética baseada na análise de máxima verosemelhança. Nos ramos 

estão os valores dos nucleotídeos e dos aminoácidos. Figura adaptada de 

(Kawahara; Breinholt, 2014). 

 

A família Saturniidae inclui as maiores espécies de Lepidoptera 

(REGIER et al., 2009), como a mariposa imperial (Eacles imperialis), mariposa-

atlas (Attacus atlas), mariposa-lua (Actias luna), taturana assassina (Lonomia 

obliqua) entre outras espécies (Figura 2). Essa família apresenta mais de 1800 

espécies, 162 gêneros e nove subfamílias de acordo com a classificação de 

Lemaire e Mine (REGIER et al., 2009). No Brasil, foram registradas mais de 

400 espécies da família Saturniidae (DE CAMARGO; BECKER, 1999). 



 

Figura 2 - (A) Eacles imperialis; (B) Attacus atlas; (C) Actias luna; (D) Lonomia obliqua. Fontes: 
I, Joelmills. Disponível em: 

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2382830>. 

Acesso em: 07 de nov. 2016. Sachin Palkar. Disponível em: 

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3549785>. 

Acesso em: 07 de nov. 2016. Megan McCarty. Disponível em: 

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7660693>. 

Acesso em: 07 de nov. 2016. Centro de Informações Toxicológicas de Santa 

Catarina. Disponível em: <http://www.cit.sc.gov.br >. Acesso em: 07 de nov. 

2016.  

 

No Brasil, as espécies das famílias Saturniidae e Magalopygidae são 

conhecidas por causarem reações adversas nos seres humanos. Entretanto, 

somente as lagartas do gênero Lonomia (Saturniidae) destacam-se pelos 

acidentes de importância médica (SPADACCI-MORENA et al., 2016). A partir 

de 2008, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

reformulou a página virtual de notificações de agravos à saúde e não discrimina 

os gêneros de Lepidoptera relacionados com os acidentes. Entre os anos de 

2007 até 2015, a região Sul seguida da região Sudeste registraram os maiores 

A B
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casos de acidentes relacionados com lagartas quando comparados às demais 

regiões do país (Centro Oeste, Nordeste e Norte) (Figura 3). No entanto, o 

número de acidentes pode ser ainda maior, pois a falta de registros de sub-

notificações e o baixo incentivo das divulgações dos estudos relacionados a 

esses insetos contribuem para esse fato (MORAES, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3 - Número de acidentes notificados com lagartas por macro região do Brasil (A) 
regiões: Sul, Sudeste e Centro-Oeste e (B) regiões: Nordeste e Norte nos anos de 

2007 a 2015. Disponível em: http://sinan.saude.gov.br. Acesso em: 07 de nov. 

2016. 

1.1.1  Lonomia obliqua 

 As lagartas da espécie Lonomia obliqua (Figura 4) (Lepidoptera: 

Saturniidae) são encontradas na América do Sul. No Brasil, são popularmente 

chamadas de “taturanas” (do tupi guarani “semelhante a fogo”) e são 

localizadas em todo território nacional, porém concentram-se mais nas regiões 

sul e sudeste do país (MORAES, 1992; WOLFF et al., 2002). 
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Inicialmente, a Lonomia obliqua alimentava-se das árvores do Araticum 

(Rollinia emarginata), do Cedro (Cedrella fissilis) e do Ipê (Tebula pulcherrima) 

que compunham a cobertura vegetal nativa da Mata Atlântica. Porém, o avanço 

do desmatamento e favorecimento de monocultura estimulou as formas larvais 

dessa espécie a incluir novas espéceis vegetais na sua dieta, como as folhas 

de árvores frutíferas (GARCIA, 2006). Alguns exemplos são: a goiaba (Psidium 

guajava), a ameixa amarela (Eriobotrya japonica), a manga (Mangifera indica), 

o pêssego (Prunus persica), a figueira (Ficus carica), o abacate (Persea 

gratissima), o tapiá (Alcornea ssp) dentre outras (MORAES, 1992). 

As lagartas desta espécie de mariposas apresentam um colorido marrom 

com listas negras longitudinais e a presença de cerdas venenosas e urticantes. 

Também apresentam hábitos gregários e durante o dia permancem nos troncos 

das árvores frutíferas das quais se alimentam e esse comportamento 

potencializa a gravidade dos acidentes (Figura 4) (MORAES, 1992; 

SPADACCI-MORENA et al., 2016). 

 

 

Figura 4 - Lagartas da espécie Lonomia obliqua (A). Hábitos gregários (B). Fonte: (Moraes, 

1992). 

Quando ocorre o contato acidental com as espículas da Lonomia obliqua 

há a liberação de toxinas, que afetam a cascata de coagulação e 

desencadeiam o processo inflamatório no ser humano (CARRIJO-CARVALHO; 

CHUDZINSKI-TAVASSI, 2007; MORAES, 1997; VEIGA; BLOCHTEIN; 

A B 



GUIMARÃES, 2001;). Acredita-se que o envenenamento pode envolver não só 

a injeção da secreção, mas também de outros fluidos da lagarta, como a 

hemolinfa (SPADACCI-MORENA et al., 2016; VEIGA; BLOCHTEIN; 

GUIMARÃES, 2001).  

Uma forte sensação de dor e queimação no local do contato com as 

cerdas da Lonomia obliqua são os primeiros sintomas do envenenamento 

seguidos de dor de cabeça e náusea. Os efeitos adversos podem ser ainda 

mais drásticos como: hemorragia difusa, insuficiência renal, dano cerebral e 

nos casos mais graves, à morte (CARRIJO-CARVALHO; CHUDZINSKI-

TAVASSI, 2007; PINTO et al., 2010; WOLFF et al., 2002).  

 A fase larval da Lonomia obliqua está compreendida em seis instares e 

esse período pode variar de quatro meses e meio a oito meses e meio. 

Posteriormente, estes insetos atingem a fase de pupa cuja duração pode 

variarde 46 a 92 dias e após a emergência do adulto, novos ovos são 

colocados dando início a um novo ciclo. Esta espécie apresenta dimorfismo 

sexual na fase adulta, pois a mariposa fêmea é maior e apresenta uma 

coloração parda-rosada e a mariposa macho é menor e mais amarelada, com 

tonalidades mais vivas, porém ambas possuem uma listra transversal sobre as 

asas (Figura 5) (LORINI; CORSEUIL, 2001; MORAES, 1997; VEIGA; 

BLOCHTEIN; GUIMARÃES, 2001). 

 



 

Figura 5 - Ciclo de vida da Lonomia obliqua: (A) ovos, (B) lagarta, (C) pupas, (D) mariposa 
macho, (E) mariposa fêmea. Fonte: (Moraes, 1992). 

 

 Os parasitóides Belvosia wiedemanni, Leschenaultia ssp, Moreiria 

wiedemanni, Lespesia affinis (Diptera), a Enicospilus ssp (Hymenoptera) e 

poliedrovírus (vírus) impedem o desenvolvimento do ciclo biológico da lagarta 

(LORINI; CORSEUIL, 2001; MORAES, 1997). Porém o extermínio dos inimigos 

naturais por agrotóxicos, o desmatamento para o cultivo de monoculturas 

podem estar relacionados com o aumento populacional da Lonomia obliqua 

(GARCIA, 2006; LORINI; CORSEUIL, 2001).   

Dessa forma, o número de acidentes com estas taturanas aumentaram 

no sul e sudeste do país (CARRIJO-CARVALHO; CHUDZINSKI-TAVASSI, 

2007). Naturalmente, os trabalhos na literatura concentram-se mais nas cerdas. 

Porém, há uma lacuna de informações sobre as proteínas presentes no 

sistema digestório e circulatório deste animal. Diante disso, é necessário um 

conhecimento mais detalhado dessas proteínas e a elucidação de seus papéis 

fisiológicos presentes nesses sistemas. Esses estudos permitirão desenvolver 

novas técnicas para o controle da Lonomia obliqua, a qual tem se caraterizado 

como um problema de saúde pública.   
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1.2  Produtos de interesse biotecnológico 

 Nas últimas décadas há um aumento significativo do uso de proteínas na 

indústria. A biodiversidade brasileira se destaca como um vasto campo a ser 

explorado na busca por novas proteínas de aplicação biotecnológica. Neste 

contexto, a lagarta Lonomia obliqua ganhou destaque devido às proteínas de 

interesse biotecnológico identificadas na hemolinfa e no seu veneno. 

Novas proteínas de interesses biotecnológicos foram isoladas das 

cerdas e do veneno da Lonomia obliqua e atuam de diferentes formas na 

cascata de coagulação, tais como: Lopap (proteína ativadora de protombina) 

que aumentou o tempo de coagulação através da depleção do fibrinogênio, 

resultando na dissolução de trombos. Tanto na sua forma nativa, quanto na 

forma recombinate (REIS et al., 2001; REIS et al., 2006). Os mesmos autores 

esperam produzir um fármaco com essa proteína e assim auxiliar na reversão 

dos casos de tromboses. Outra proteína denominada como Losac (ativador de 

fator X) foi isolada do veneno de Lonomia obliqua e aumentou, nos cultivos 

celulares, a proliferação das células endoteliais da veia umbilical humana, inibiu 

a apoptose e também é responsável pelo fator pró-coagulante (ALVAREZ 

FLORES et al., 2006). 

Uma série de proteínas com diferentes atividades biológicas foram 

descobertas na hemolinfa da Lonomia obliqua tais como: anti-virais, anti-

apoptóticas e enzimas responsáveis por aumentar a longevidade celular 

(CARMO et al., 2012; GRECO et al., 2009; MARANGA et al., 2003; SOUZA et 

al., 2005). 

Portanto, é necessário o desenvolvimento de novas pesquisas que 

visem o conhecimento de outras proteínas presentes na hemolinfa ou em 

outros sistemas com potenciais biotecnológicos. 

1.5  Sistema circulatório dos insetos 

 O sistema circulatório dos insetos é um sistema aberto no qual a 

hemolinfa circula pela hemocele dos insetos, sendo constituído por um fluido 

que contém os hemócitos. A hemolinfa é o contato direto entre todos os tecidos 

e assim fornece manutenção para todo o corpo (CHAPMAN, 1998; HANDKE et 

al., 2013). 



A hemolinfa contém diferentes proteínas que são usualmente 

classificadas através das suas funções. Podem estar relacionadas com: 

resposta imunológica, armazenamento, proteínas transportadoras de lipídeos, 

enzimas, inibidores de enzimas, resposta imune dentre outros (CHAPMAN, 

1998), porém muitas proteínas nem sempre são conhecidas bem como suas 

funções e seus papéis fisiológicos e, portanto, requerem maiores estudos. A 

hemolinfa das larvas de Lepidoptera corresponde cerca de 40% da massa 

corpórea e contém 50% da água do corpo destes animais refletindo a 

importância das funções hidrostáticas da hemolinfa nestes animais 

(CHAPMAN, 1998). 

Apesar da importância da hemolinfa para os insetos em relação ao 

desenvolvimento e manutenção dos processos fisiológicos, há pouco 

conhecimento sobre sua composição. As análises bioquímicas revelaram a 

presença de sais inorgânicos, aminoácidos, ácidos orgânicos, lipídeos, 

açúcares e há poucas informações sobre as proteínas presentes na hemolinfa. 

Entretanto, o advento do proteoma tem auxiliado a identificar as proteínas 

presentes nesse fluido em diferentes insetos, especialmente as proteínas 

relacionadas com o sistema imune, principalmente em Drosophila 

melanogaster considerado o modelo ideal para esse tipo de estudo (HANDKE 

et al., 2013; ROCHA et al., 2016). As proteínas de reconhecimento envolvidas 

no sistema imunológico, presentes no sistema circulatório dos insetos, aderem 

aos polissacarídeos das paredes celulares das bactérias e de fungos invasores 

como os peptideoglicanos, β-1,3–glucanos e lipopolissacarídeos, que induzem 

as enzimas relacionadas às respostas imunes (PAUCHET et al., 2009). 

 Algumas dessas proteínas foram identificadas na hemolinfa de 

Lepidoptera e outras ordens de insetos tais como: a fenoloxidase, que é uma 

importante enzima envolvida no sistema imune dos invertebrados sendo 

relacionada com a cascata de coagulação (FENG et al., 2008); a tirosinase, 

que é responsável pelo enrijecimento do exoesqueleto e oxidação da hemolinfa 

(SÁNCHEZ-FERRER et al., 1995). 

As proteínas da hemolinfa relacionadas às respostas imunológicas são 

alvos de estudo nos insetos, pois seus sistemas imunes inatos lhes 

proporcionam uma gama de respostas celulares e humorais contra o ataque de 

patógenos e assim garantem seu sucesso evolutivo (ROCHA et al., 2016; 



WOJDA, 2016). No entanto, poucos estudos estão relacionados com as 

carboidrases presentes na hemolinfa de Lepidoptera. Uma das poucas 

carboidrases da hemolinfa destacadas na literatura é a trealase. Essa enzima 

na hemolinfa foi registrada em: Periplaneta americana, Locusta migratoria, 

Phormia regina, Tenebrio molitor, Musca domestica, Spodoptera frugiperda, 

Diatraea saccharallis. Entretanto, o papel biológico desta trealase na hemolinfa 

ainda não foi completamente elucidado. Aparentemente, esta trealase da 

hemolinfa está relacionada à manutenção dos níveis de trealose circulante 

(CHAPMAN, 1998). Alfa-amilases distintas foram detectadas na hemolinfa e no 

sistema digestório de Bombxy mori, porém a expressão dessa enzima ocorreu 

somente no intestino. As diferenças cinéticas das amilases da forma digestiva e 

da hemolinfa de Bombxy mori devem-se as modificações pós-traducionais. A 

função da α-amilase na hemolinfa desta lagarta pode estar relacionada à 

degradação de glicogênio do corpo gorduroso (NGERNYUANG et al., 2011). 

Ao investigar novas proteínas anti-virais na hemolinfa de Lonomia obliqua, 

nosso grupo de pesquisa verificou também a presença de uma enzima no 

sistema circulatório dessa lagarta que era capaz de hidrolisar a sacarose do 

meio do cultivo celular em glicose (MARANGA et al., 2003). Diante disso, a 

hipótese inicial desse trabalho está correlacionada em investigar quais eram as 

enzimas presentes na hemolinfa de Lonomia obliqua que são responsáveis por 

essa hidrólise. 

 Muitas carboidrases provenientes do sistema digestório de Lepidoptera 

foram caracterizadas, dado que estas enzimas são fundamentais para 

processar o alimento tornando possível a obtenção de açúcares como 

nutrientes, bem como a absorção destes pelo epitélio intestinal e o posterior 

transporte para a hemolinfa e, desta forma, para todos os outros tecidos 

(BEYENBACH, 2016). Contudo, poucas enzimas que degradam carboidratos 

na hemolinfa destes animais foram exploradas e estudadas. 

1.4 Sistema digestório dos insetos 

As enzimas produzidas pelo sistema digestório dos insetos hidrolisam o 

alimento consumido na forma de macromoléculas e o transforma em moléculas 



simples capazes de serem absorvidas pelo organismo. Este sistema é dividido 

em três partes: anterior, médio e o posterior (Figura 6) (CHAPMAN, 1998).  

 

Figura 6 - (A) Representação esquemática do sistema digestório da larva de inseto e (B) 
Representação esquemática do sistema digestório da larva de Lepidoptera. 
Adaptado de: (Chapman, 1998; Engel; Moran, 2013; Terra; Ferreira, 2005; Terra; 

Ferreira, 2012). 

 

O intestino anterior inicia-se na boca e inclui a cavidade bucal (com as 

glândulas salivares), faringe, esôfago e o papo (Figura 6). O intestino médio, 

devido a sua origem endodérmica e a ausência de um revestimento de 

cutícula, é o local principal de digestão e absorção dos nutrientes (TERRA; 

FERREIRA, 2012). 

A maioria dos insetos apresenta no lúmen do intestino médio uma 

estrutura quitino-protéica denominada membrana peritrófica, a qual divide o 

lúmen em dois compartimentos: o espaço endoperitrófico (local onde se 

encontra o alimento) e o espaço ectoperitrófico (espaço entre a membrana 

peritrófica e o epitélio do intestino médio) (TERRA; FERREIRA, 2012). 

Os túbulos de Malpighi, responsáveis pela excreção, estão localizados 

na região do esfíncter que separa o intestino médio do intestino posterior. A 

porção final do intestino é responsável pela absorção de água e íons. Em 

muitos insetos o intestino posterior apresenta-se como um tubo estreito e em 

B 

A 



outros pode ser modificado em câmaras de fermentação abrigando 

microrganismos que podem auxiliar na digestão de celulose (TERRA; 

FERREIRA, 2012). 

O epitélio que reveste o intestino médio é formado por uma camada de 

células, sendo as células colunares as mais abundantes. Estas células estão 

diretamente envolvidas na absorção e secreção de água, na secreção de 

enzimas, absorção de nutrientes (CHAPMAN, 1998). 

A necessidade de diferentes enzimas digestivas nos diferentes 

organismos incluindo os insetos está relacionada principalmente à complexa 

composição química das dietas ingeridas por eles (TERRA; FERREIRA, 2012) 

e os estudos dessas enzimas constituem uma importante base para a 

compreensão da fisiologia digestiva (ASADI et al., 2010).  

Insetos fitófagos, como a Lonomia obliqua, podem apresentar diferentes 

carboidrases para realizar a digestão e aquisição dos nutrientes, pois as folhas 

das plantas apresentam altos teores de carboidratos, tais como amido, 

celulose, xilana, pectina, rafinose, sacarose entre outros (ANAND et al., 2010; 

POLLOCK et al., 1999).   

1.5 Enzimas 

A digestão de polímeros provenientes da alimentação nos intestinos dos 

insetos ocorre em três fases: primária, intermediária e final (TERRA; 

FERREIRA, 2012): 

a) Digestão primária: reduz os polímeros em oligômeros e ocorre no 

espaço endoperitrófico. Os exemplos de algumas enzimas são as 

amilases, pectinases, celulases dentre outras; 

b) Digestão intermediária: os oligômeros resultantes da fase anterior são 

hidrolisados a dímeros no espaço ectoperitrófico; 

c) Digestão final: esses dímeros são transformados em monômeros por 

enzimas presentes nas membranas microvilares presentes na superfície 

das células do intestino médio. 

As enzimas digestivas são, em geral, hidrolases (TERRA; FERREIRA, 

2005). As glicosidases (EC 3.2.) pertencem ao grupo das hidrolases e são 

classificadas em famílias de acordo com as similariedades das sequências de 



aminoácidos e das estruturas terceárias dessas enzimas (LOMBARD et al., 

2014). 

1.1.1  Amilases 

As α-amilases (EC 3.2.1.1) hidrolisam ligações glicosídicas α-1,4 do 

amido e do glicogênio. A amilose e a amilopectina formam a estrutura do 

amido. A amilose é um polímero linear composto de resíduos de glicoses 

unidos por ligações glicosídicas do tipo α-1,4 e a amilopectina apresenta a 

mesma estrutura da cadeia principal do amido, porém há a presença de 

ramificações formadas por resíduos de glicoses unidos por ligações do tipo α-

1,6 que partem da cadeia principal (SOUZA; MAGALHÃES, 2010; XU et al., 

2014). 

As α-amilases são extremamente importantes nos processos industriais 

e estão envolvidas principalmente na produção de alimentos, papel, detergente 

e indústrias têxtil e farmacêutica. Atualmente, essa enzima representa cerca de 

30% de participação no mercado mundial de enzimas (RAJAGOPALAN; 

KRISHNAN, 2008; SOUZA; MAGALHÃES, 2010).  

A α-amilase pode ser isolada de plantas, animais e microrganismos 

(SUNDARRAM; MURTHY, 2014). Dentre essas, as amilases microbianas, 

fúngicas e bacterianas, são as mais utilizadas pelas indústrias, pois são 

econômicas, estáveis e mais fáceis de manipular para se obter as 

características enzimáticas desejadas para o processamento do amido 

(SOUZA; MAGALHÃES, 2010). 

Nos insetos, o tipo de alimento determina a síntese e a atividade de α-

amilase. Nos insetos que se alimentam de lã, a concentração dessa enzima é 

baixa. Por outro lado, em insetos fitófagos essa enzima é abundante e 

apresenta uma alta atividade (ZIBAEE et al., 2008).  

A amilase foi caracterizada em diversas ordens de insetos que incluem: 

Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera e Hemiptera sendo essencial 

para o crescimento e a sobrevivência do inseto (VALENCIA-JIMENEZ et al., 

2008; ZIBAEE et al., 2008). 

As amilases dos insetos são ativadas na presença de íons como cálcio 

divalentes ou íons como cloreto, brometo e nitrato, porém essa enzima em 



Lepidoptera pode não ser ativada na presença do íon cloreto (TERRA; 

FERREIRA, 1994). 

A única estrutura proteica cristalizada de α-amilase de inseto é da fase 

larval do intestino médio de Tenebrio molitor. Essa enzima contém três 

domínios. O domínio A, central, é formado por (α/β)8 barril, apresenta resíduos 

de aminoácidos envolvidos com o sítio catalítico (Asp 185, Glu 222 e Asp 287) 

e a interação com os íons cloreto também ocorre nesse domínio. As ligações 

com o íon cálcio estão presentes no domínio B e são essenciais para manter a 

estrutura e a integridade dessa enzima. O domínio C contém a porção C-

terminal da proteína e sua função não está bem elucidada. O aminoácido Glu 

222 é o doador de prótons, o Asp 185 é o nucleófilo e o Asp 287 eleva o pKa 

do doador de prótons, embora não esteja envolvido na catálise (STROBL, 

STEFAN et al., 1998) (Figura 7). 

 

 

 

Figura 7 - Domínios da estrutura tridimensional de α-amilase de Tenebrio molitor. O domínio A 
é representado pela cor azul, o B pela cor verde e o C pela cor vermelha. O íon 
cloreto e cálcio estão representados pela cor roxa e amarela, respectivamente. Os 
aminoácidos da tríade catalítica Asp 185, Glu 222 e Asp 287 são apresentados 
nas cores rosa. Fonte: (Strobl, Stefan et al., 1998). 

 
As sequências gênicas completas de α-amilases de insetos foram 

registradas no GenBank, os quais incluem: Hymenoptera, Coleoptera, Diptera e 



Lepidoptera. Todas essas sequências apresentam a tríade catalítica e 

dependência do íon cálcio (TERRA; FERREIRA, 2012). 

Os inibidores de amilases e plantas mais resistentes a predação são 

apontados como peça chave para o controle de pragas agrícolas, 

especialmente para Lepidoptera e Coleoptera (VALENCIA-JIMENEZ et al., 

2008). Assim, há um número crescente de trabalhos que estudam o 

desenvolvimento mais eficaz de inibidores que atuem sobre α-amilases dos 

insetos e também na elucidação dos mecanismos responsáveis por essa 

inibição. 

1.5.2 Pectinases 

Os polissacarídeos pécticos, presentes nas paredes celulares dos 

vegetais, são formados por uma cadeia principal constituída por monômeros de 

ácido galacturônico ligados por ligações α-1,4. Nas ramificações são 

associados outros açúcares como: ácido galacturônico, ramnose, arabinose e a 

galactose (YAPO et al., 2007). 

As pectinas são conhecidas por suas propriedades gelificante, 

estabilizante, espessante e, recentemente, utilizadas como substituintes de 

açúcar e gordura dos alimentos dietéticos. Essas características são 

amplamente utilizadas na indústria de cosméticos, alimentícias e farmacêuticas 

(BAEVA; PANCHEV, 2005; CHAN; CHOO, 2013; IGLESIAS; LOZANO, 2004; 

THAKUR et al., 1997). Entretanto o acúmulo de pectina nos reatores industriais 

promove turbidez do meio e incrustações nos equipamentos. Portanto, tornam-

se um grande empecilho nesses processos (SANTOS, 2007).  

A solução deste problema dentre outras aplicações são atribuídas às 

pectinases, que passaram a ser utilizadas principalmente nas indústrias de: 

alimentos, têxteis e de papel e celulose (BHAT, 2000). Atualmente, essas 

enzimas são amplamente utilizadas em diversos setores industriais como: 

extração de óleos vegetais, fermentação de chás e chocolates, tratamento de 

resíduos vegetais, clarificação, redução da viscosidade em sucos de frutas, 

amadurecimento artificial de frutas, extração da polpa do tomate, degomagem 

de fibras na indústria têxtil e de papel, nutrição animal e enriquecimento de 

proteínas nos alimentos infantis (UENOJO; PASTORE, 2007). As pectinases 



equivalem a 10% da produção total das enzimas na indústria (MUKESH et al., 

2012). 

As pectinases são sintetizadas por bactérias, fungos, plantas e insetos 

(IRSHAD et al., 2014; TERRA; FERREIRA, 1994). As pectinases 

(Poligalacturonases, EC 3.2.1.15) ocorrem em Orthoptera, Hemiptera, 

Coleoptera, Diptera e Trichoptera (KIRSCH et al., 2014; TERRA; FERREIRA, 

1994; TERRA; FERREIRA, 2005;). Essa enzima em besouros pode ter sido 

originada de bactérias endossimbiontes, porém o cDNA da pectinase de 

Phaedon cochleariae demonstrou que há maior similaridade com as 

endopoligalacturonases de fungos (TERRA; FERREIRA, 2005). 

Por outro lado, há insetos que são incapazes de degradar pectina e a 

simbiose com microrganismos capazes de degradar este e outros 

polissacarídeos pode ocorrer, favorecendo assim a máxima absorção dos 

nutrientes das plantas. Um exemplo é o caso das formigas cortadoras de folhas 

dos gêneros Atta e Acromyrmex, que não se alimentam das folhas que cortam, 

mas somente da seiva das plantas e com estes nutrientes líquidos também 

alimentam os fungos, Leucoagirus gongylophorus, presentes em seus ninhos. 

Esses fungos são capazes de degradar celulose, amido, xilana e pectina. As 

pectinases sintetizadas pelos fungos auxiliam na hidrólise das paredes 

celulares das plantas e as altas concentrações de pectinase são utilizadas 

primeiramente pelos fungos para invadir e degradar outros tecidos das plantas 

e posteriormente pelas formigas que aproveitam a liberação dos nutrientes 

resultantes desta hidrólise (GOMES DE SIQUEIRA et al., 1998). 

1.5.3 Celulases 

 A degradação da celulose em glicose é realizada pelo efeito sinérgico de 

diversas enzimas com especificidades diferentes. O sistema mais conhecido 

consiste em três classes de enzimas: celulases (EC 3.2.1.4) que são 

endoglicosidases responsáveis por iniciar a hidrólise e clivam as ligações 

internas das regiões da estrutura amorfa da fibra celulósica, liberando 

oligossacarídeos. As exoglucanases (EC 3.2.1.91) podem catalisar tanto 

quanto a hidrólise nos terminais da fibra celulósica e promovem a hidrólise dos 

oligossacarídeos em celobiose e as β-glucosidases (EC 3.2.1.21), descritas no 



item 1.5.5, que hidrolisam a celobiose e oligossacarídeos solúveis em glicose 

(OPPERT et al., 2010; TONELOTTO, 2012) (Tabela 1). 

 As enzimas celulolíticas são responsáveis pela degradação da biomassa 

vegetal, porém o uso desse complexo celulolítico precisa ser aprimorado para 

reduzir os custos na produção, por exemplo, de biocombustível (SUN; CHENG, 

2002) bem como seu uso em outros processos (WYMAN, 2007). A descoberta 

de novas enzimas celulolíticas bem como o desenvolvimento de enzimas mais 

eficientes combinadas com estratégias de remodelagem da parede celular 

vegetal ainda se faz necessário (HOTTA et al., 2010). 

Várias celulases de insetos foram purificadas e caracterizadas. Vinte e 

sete espécies distribuídas em seis ordens de insetos apresentam genes que 

expressam celulases (MARTIN, 1983; OPPERT et al., 2010; TERRA; 

FERREIRA, 1994; WATANABE; TOKUDA, 2010). O sistema de celulase de 

larvas de Ergates faber (Coleoptera) é formado por três enzimas. Uma 

exoglucanase com 25 kDa e pH ótimo 4,5 e as outras duas enzimas com 57 

kDa e pH ótimo 5,2 e 70 kDa e pH ótimo 5,2, que são ativas sobre celobiose, 

carboximetilcelulose e celulose cristalina (CHARARAS et al., 1983). No 

intestino médio de Periplaneta americana foram isoladas a endoglucanase e a 

β-glucosidase (GENTA; TERRA; FERREIRA, 2003). 

O cDNA do besouro Phaedon cochleariae apresentou uma sequência de 

celulase e essa sequência foi clonada e pertence a família GH-45 (glicosídeo  

hidrolase). Enzimas similares ocorrem no intestino médio de Psacothea hilaris 

e Apriona germari, entretanto a celulase do grilo Teleogryllus emma e dos 

cupins Reticulitermes speratus, Nasutitermes takasagoensis e Panesthia 

cribrata pertencem a família GH-9. Essa família também apresenta as 

celulases das bactérias Thermomonospora fusca (TERRA; FERREIRA, 2012). 

Há controversas sobre o papel dos simbiontes de insetos que digerem 

celulose, pois os insetos parecem ser dependentes dos simbiontes para a 

digestão da celulose (GENTA et al., 2006). Porém existem evidências de que 

os insetos secretam enzimas capazes de hidrolisar a celulose cristalina 

(SLAYTOR, 1992; WATANABE; TOKUDA, 2010).  

Apesar do interesse das celulases e pectinases de insetos, até o 

momento não houve a determinação da estrutura cristalográfica dessas 

enzimas nesses seres vivos. 



1.5.4  α-glucosidases 

 As α-glucosidases (EC 3.2.1.20) catalisam preferencialmente a hidrólise 

das ligações glicosídicas α-1,4 das extremidades não redutoras de oligo ou 

polissacarídeos (Tabela 1) (BORGES DE MELO; GOMES; CARVALHO, 2006). 

As α-glucosidases podem ser denominadas como maltase e sacarase. O termo 

sacarase deve ser evitado, pois a sacarose pode ser hidrolisada por outras 

enzimas (Tabela 1). A invertase é outra denominação das α-glucosidases, 

entretanto esse termo refere-se as β-fructosidases de fungos (TERRA; 

FERREIRA, 1994). 

 A principal função das α-glucosidases é hidrolisar oligo ou 

polissacarídeos em monossacarídeos e esses são absorvidos e utilizados 

como fontes de energia. Essa enzima é, em geral, encontrada no glicocálix, no 

lúmen intestinal e nas secreções salivares dos insetos (ZIBAEE; BANDANI; 

RAMZI, 2009). 

 As α-glucosidases pertencentes a família GH-13 foram encontradas em 

diversos Lepidoptera como, por exemplo: Chilo suppressalis (Pyralidae), 

Erinnyis ello, Thaumetopoea pityocampa (Notodontidae) e Parnassius apollo 

(Papilionidae) (NAKONIECZNY; MICHALCZK; KEDZIORSKI, 2006; PRATVIEL-

SOSA et al., 1986SANTOS; TERRA, 1986b;  ZIBAEE; BANDANI; RAMZI, 

2009). Diversos dados de outras espécies desta ordem de insetos são 

essenciais para a compreensão das propriedades desta enzima. 

1.5.5  β-glucosidases 

 As β-glicosidases (EC 3.2.1.21) catalisam a hidrólise das ligações β-1,4 

de resíduos de monossacarídeos do terminal não redutor dos glicosídeos 

(Tabela 1). Essas enzimas podem receber diferentes denominações 

dependendo do monossacarídeo que é removido. Por exemplo: β-glucosidase 

remove o monossacarídeo glicose, a β-galactosidase remove o 

monossacarídeo galactose, a β-xilosidase remove o monossacarídeo xilose e 

assim por diante. Frequentemente, a mesma β-glicosidase é capaz de 

hidrolisar diversos resíduos de monossacarídeos diferentes, sendo nomeada 

de acordo como o substrato que ela hidrolisa com maior eficiência (TERRA; 

FERREIRA, 1994; TERRA; FERREIRA, 2005). 



 As β-glucosidases dos insetos são principalmente encontradas no 

intestino, na qual atuam como enzimas digestivas (TERRA; FERREIRA, 1994; 

TERRA; FERREIRA, 2005). Alguns insetos apresentam três ou quatro 

isoformas de β-glucosidases que auxiliam na digestão com diferentes 

especificidades pelos substratos. Em outros, apenas duas destas enzimas são 

encontradas, as quais são capazes de hidrolisar diferentes β-glicosídeos 

(AZEVEDO; TERRA; FERREIRA, 2003; FERREIRA; TORRES; TERRA, 1998). 

Em insetos, essas enzimas são divididas em duas classes baseado na 

eficiência catalítica dos diferentes substratos: a classe A são enzimas que 

hidrolisam os substratos que contém aglicones hidrofílicos, tais como a 

hidrólise das ligações β-1,3, β-1,4 e β-1,6 dos dissacarídeos e oligossacarídeos 

e a classe B incluem as enzimas que hidrolisam somente substratos com 

aglicones hidrofóbicos, como: 4-nitrofenil-glicosídeo, o metilumbeliferil-

glicosídeo e os glicosídeos das plantas (AZEVEDO; TERRA; FERREIRA, 2003; 

FERREIRA et al., 2001; MARANA; TERRA; FERREIRA, 2000; PANKOKE; 

BOWERS; DOBLER, 2010). 

 A determinação da sequência protéica de β-glucosidase das glândulas 

salivares de Neotermes koshunensis e Bombxy mori, do intestino de 

Spodoptera frugiperda e Tenebrio molitor, Neotermes koshunensis, 

Reticulitermes flavipes revelou que essa enzima nesses insetos pertence a 

família GH-1 (TERRA; FERREIRA, 2012). 

Diversos trabalhos tentam elucidar a bioquímica e a estrutura 

cristalográfica das β-glucosidases dos insetos, incluindo as enzimas de 

Lepidoptera e Hymenoptera (JENG et al., 2011; MARANA et al., 2004;), pois 

essa enzima é considerada um alvo importante para controle de pragas 

agrícolas. A estrutura cristalográfica de β-glucosidase de Spodoptera frugiperda 

apresenta domínios proteicos formados por (α/β)8 barril, o Glu 399 como 

nucleófilo e o Glu 187 como doador de prótons no seu sítio catalítico. Além 

disso, o aminoácido Glu 451 é considerado peça chave, pois determina se a 

enzima terá preferência por glicosídeos ou galactosídeos (MARANA et al., 

2004) (Figura 8). 

 

 



 

Figura 8 - Um dos domínios da estrutura tridimensional de β-glucosidase de Spodoptera 
frugiperda (PDB: 5CGO). Os aminoácidos Glu 399, Glu 187 e Glu 451 são 
representados pelas cores: rosa, amarela e azul, respectivamente. 

 
Nos insetos, as β-glucosidases desempenham um importante papel 

digestivo, pois hidrolisam os oligassacarídeos das celuloses e hemiceluloses 

da parede vegetal e, assim, o produto final (glicose) pode ser absorvido pela 

hemolinfa.  

Além disso, as diferentes β-glucosidases são alvos de estudo para 

melhor compreender a interação da planta com o inseto, pois essas enzimas 

podem hidrolisar aglicones tóxicos presentes nas folhas das plantas, que 

podem prejudicar o desenvolvimento dos insetos. Entretanto, muitas lagartas 

tem rotas alternativas para evitar essa intoxicação ou até mesmo utilizar esses 

glicosídeos como uma estratégia de defesa (TERRA; FERREIRA, 2005). 

1.5.6  α-galactosidases 

 A α-galactosidase (EC 3.2.1.22) hidrolisa a ligação α-1,6 que une os 

resíduos de galactose ao de glicose da rafinose, α-galactosídeos, 

galactolipídeos e outros carboidratos (Tabela 1) e podem participar da digestão 

final das hemiceluloses.  



 As α-galactosidases dos insetos são solúveis e independente do pH do 

lúmen intestinal, seus pHs ótimos são ácidos. Essas enzimas são encontradas 

associadas ao glicocálix das células intestinais (SANTOS; TERRA, 1986a). 

 As α-galactosidases foram isoladas e caracterizadas nos seguintes 

insetos: Dysdercus peruvianus (Hemiptera), Abracris flavolineata (Ortoptera), 

Rhodnius prolixus (Hemiptera), Rhagium inquisitor (Coleoptera), Tenebrio 

molitor (Coleoptera), Psacothea hilaris (Coleoptera) e Erinniyis ello 

(Lepidoptera) (SANTOS; TERRA, 1986a; TERRA; FERREIRA, 1994). E no 

intestino médio de Spodoptera frugiperda apresentou três α-galactosidases 

com similares valores de: pH ótimos (5,8), pI (7,2) e massas moleculares (46-

52 kDa) (GROSSMANN; TERRA, 2001). 

1.5.7  β-fructosidases 

 As β-fructosidases (EC 3.2.1.26) hidrolisam a sacarose em frutose e 

glicose (Tabela 1), porém diferencia-se das α-glucosidases (EC 3.2.1.20) pela 

capacidade de hidrolisar substratos com β-frutosil, enquanto as α-glucosidases 

são específicos para os substratos que apresentam a porção α-glucosil 

(TERRA; FERREIRA, 1994). Portanto, as β-fructosidases são caracterizadas 

por hidrolisar a sacarose e a rafinose, mas não conseguem hidrolisar maltose e 

a melibiose. 

 As β-fructosidases tem sido amplamente descritas em microrganismos e 

eram desconhecidas nos insetos, pois acreditava-se que no intestino médio 

dos insetos as α-glucosidases eram responsáveis pela hidrólise da sacarose. 

Entretanto, as β-fructosidases foram descritas em larvas e adultos da mariposa 

Erinnyis ello e seu papel fisiológico é hidrolisar a sacarose tanto da folha como 

do néctar, respectivamente. Posteriormente, essa enzima também foi 

detectada em Diatraea saccharalis e Bombxy mori (CARNEIRO et al., 2004; 

SANTOS; TERRA, 1986b; SUMIDA; YUAN; MATSUBARA, 1994;). 

 O primeiro registro da ocorrência de β-fructosidase em um transcriptoma 

foi em Helicoverpa armigera (Lepidoptera). Outras Lepidoptera apresentam a β-

fructosidase, pois a biblioteca de cDNA apontou a sequência gênica de β-

fructosidase no intestino médio da lagarta Helicoverpa armigera, bem como da 

lagarta Bombxy mori, a qual foi caracterizada no intestino médio e nas 



glândulas salivares (DAIMON et al., 2008; PAUCHET et al., 2008). 

Posteriormente, a β-fructosidase foi encontrada no transcriptoma da lagarta 

Manduca sexta (PAUCHET et al., 2010) . Esses dados refletem que as β-

fructosidases, ao contrário do que se pensava, são comuns em diferentes 

espécies de Lepidoptera. 

 A ocorrência de β-fructosidase de Bombxy mori pode estar relacionada 

como uma adaptação à dieta, pois essas lagartas se alimentam de folhas de 

amoreiras. Essas folhas contêm alcaloides que atuam como inibidores das α-

glucosidases e não atuam como inibidores nas β-fructosidase (DAIMON et al., 

2008). Portanto, a β-fructosidase pode auxiliar o bicho da seda a burlar o 

sistema de defesa das folhas da amoreira. 

1.5.8  α-fucosidases 

 As α-fucosidases (EC 3.2.1.51) hidrolisam as ligações α-1,2, α-1,3, α-1,4 

e α-1,6 para remoção de resíduos de fucose, principalmente nas extremidades 

não redutoras das cadeias de glicoconjugados (Tabela 1) (PERRELLA et al., 

2015).  

As primeiras fucosidases estudadas foram as fucosidases humanas pelo 

fato da ausência de atividade desta enzima acarretar em uma doença: a 

fucosidose (LIU, S. W. et al., 2009; LIU, T. W. et al., 2009). Essa doença é 

autossômica recessiva e resulta em severas alterações neurológicas, retardo 

no crescimento e em alguns casos mais graves à morte (SULZENBACHER et 

al., 2004; WILLEMS et al., 1999) . Mais recentemente a alteração da α-

fucosidase humana tem sido relacionada a outras patologias como: inflamação, 

câncer e fibrose cística (ALI et al., 2008; LISTINSKY; SIEGAL; LISTINSKY, 

2011; SCANLIN; GLICK, 1999; WU et al., 2010). O conhecimento mais 

detalhado desta enzima é importante para inovações de produtos 

biotecnológicos, como kits de diagnósticos na detecção de diversos quadros 

patológicos. Entretanto, para que estes potenciais sejam alcançados, há a 

necessidade de explorarmos diferentes papéis fisiológicos e funcionais de 

forma mais detalhada desta enzima. 

Outras α-fucosidases solúveis foram identificadas como enzimas 

digestivas de alguns invertebrados como: moluscos, ácaros e carrapatos, 



porém essa enzima foi estudada em poucos insetos (BERTEAU et al., 2002; 

BOWMAN, 1987; ENDO et al., 1993; MORETI; PERRELLA; LOPES, 2013; 

PERRELLA et al., 2015; REGLERO; CABEZAS, 1976).  

 A função digestiva é atribuída às α-fucosidases intestinais nos moluscos 

(BERTEAU et al., 2002; ENDO et al., 1993; REGLERO; CABEZAS, 1976). 

Lopes e colaboradores caracterizaram esta enzima no sistema digestivo de 

diferentes artrópodes, mas seu papel fisiológico e a especificidade das 

fucosidases ainda são desconhecidos. Entretanto, para os artrópodes tem sido 

proposto que estas fucosidases digestivas podem remover os resíduos de 

fucose do alimento ingerido e os utilizem como fonte de carbono e energia, 

além de exercerem um papel de defesa, pois estão possivelmente relacionadas 

na remoção de resíduos de fucose envolvidos na interação de microrganismos 

patogênicos como Anaplasma marginali com o epitélio intestinal (MORETI; 

PERRELLA; LOPES, 2013; PERRELLA et al., 2015).  

1.6  Carboidrases e seus substratos 

 A Tabela 1 ilustra as enzimas abordadas nesse estudo. Também é 

possível observar que diferentes enzimas hidrolisam substratos semelhantes 

como, por exemplo, no caso da sacarose que é hidrolisada pela α-glucosidase 

e pela β-fructosidase ou a rafinose que é hidrolisada pela β-fructosidase e pela 

α-galactosidase. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 - Substratos hidrolisados pelas carboidrases presentes nesse trabalho (Bujacz et al., 
2011; Evans; Payne, 1964; Martin, 1983; Morgan, 1975; Noda; Watanabe; 
Scrivener, 1997; Sumida; Yuan; Matsubara, 1994). 

 
 

Portanto, esse estudo concentrou-se nas carboidrases da Tabela 1 do 

sistema circulatório e digestório de Lonomia obliqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 CONCLUSÃO 

A partir dos dados obtidos foi possível concluir que: 

 uma série de carboidrases foi identificada tanto na hemolinfa quanto no 
intestino de Lonomia obliqua, as quais participam da digestão inicial, 
intermediária e final de carboidratos. São elas: 

 
 o pH ótimo das carboidrases de Lonomia obliqua é compatível com o pH 
ótimo destas carboidrases já descritas nos demais Lepidoptera; 

 
 em geral, as enzimas apresentaram pH ótimo compatível com o seu 
local de atividade; 

 
 as carboidrases indicam que além do papel essencial na digestão já 
descrito para enzimas presentes em outros Lepidoptera, algumas dessas 
carboidrases presentes na hemolinfa podem apresentar outros papéis 
fisiológicos. Uma possível hipótese seria o de processamento de açúcares 
presente em microrganismos adquirindo um papel de defesa; 

 
 dois grupos de glicosídeo hidrolases estão envolvidos na hidrólise da 
sacarose presente em meio de cultura celular quando a hemolinfa de Lonomia 
obliqua é adicionada a estes meios: α-glucosidases (EC 3.2.1.20) e β-
fructosidases (EC 3.2.1.26); 
 
 as despolimerases envolvidas na digestão inicial estão presentes 
majoritariamente no conteúdo luminal e membrana peritrófica iniciando a 
digestão de carboidratos complexos como amido, celulose e pectina; 

 
 as enzimas da hemolinfa não apresentaram variações das suas 
atividades comparativamente quando os animais foram alimentados em 
diferentes dietas. Já as enzimas intestinais sofrem alterações de acordo com a 
dieta, com exceção da α-fucosidase; 

 
 as atividades de β-fructosidases e α-fucosidases foram isoladas do 
sistema digestório e da hemolinfa e a caracterização cinética das enzimas 
parcialmente isoladas indicam diferenças de afinidade e eficiência catalítica 
destas enzimas nos dois sistema de Lonomia obliqua; 

 
 as sequências protéicas das frações enriquecidas com β-fructosidases e 
α-fucosidase nos diferentes sistemas da Lonomia obliqua foram confirmadas 
com as sequências do transcriptoma do corpo inteiro da lagarta. 
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